Verleende / ontvangen vergunningen en ontheffingen APV
Activiteit

Datum
activiteit

Locatie
activiteit

Datum
verzending

Toertocht
‘Servais Knaven
Classic’

5 mei 2019

Verschillende wegen
binnen de gemeente
Zundert

25 april 2019

Wielerronde
‘Tocht der
Frinten’

15 mei 2019 Verschillende wegen
binnen de gemeente
Zundert

25 april 2019

Rechtsbescherming, zie bij *1

Gemeente Informatie
Week 18, 1 mei 2019

Vergunningen
Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verzenddatum Soort activiteit
beschikking

Locatie

29-04-2019

Het kappen van een zomereik Raambergweg 7b,
Klein Zundert

29-04-2019

Oprichten van een woning

Tuinderij kavel 2,
Zundert

29-04-2019

Uitbreiden van de woning

Kerkakkerstraat 38,
Rijsbergen

Rechtsbescherming, zie bij *1

Voornemen verlenen omgevingsvergunning
(art. 3.3 Wabo) afdeling 3.4 Awb
Soort activiteit

Locatie

Uitbreiden/veranderen van
een gemengd bedrijf

De Lange Dreef 4, Rijsbergen

Rechtsbescherming, zie bij *2

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo
met maximaal zes weken
Nieuwe
beslisdatum

Soort activiteit

Locatie

05-06-2019

Het kappen van
houtopstanden

Bredaseweg 46,
Rijsbergen

Rechtsbescherming, zie bij *3

*1) U kunt het verleende besluit inzien op het gemeentehuis. U kunt een
afspraak maken voor het inzien door te bellen naar 076-599 56 00 of als u
vragen heeft. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit bezwaar maken door
een brief te sturen naar: Gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert.
Of lever de brief in bij de receptie van het gemeentehuis. Het bezwaarschrift
moet zijn ingediend binnen zes weken na het verzenden van het besluit
aan de aanvrager. Zolang nog geen beslissing is genomen op het bezwaar
blijft het besluit bijna altijd geldig. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt
u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over het besluit. Dit heet
een voorlopige voorziening. Zie voor meer informatie: www.rechtspraak.nl
(> Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed).
Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
*2) De aanvraag, het ontwerpbesluit en de hierbij behorende stukken
liggen met ingang van één dag na publicatie gedurende 6 weken in het
gemeentehuis. Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging
zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen.
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert.
Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak. U kunt hiervoor telefonisch
een afspraak maken via telefoonnummer 076-5995643.
*3) Tegen deze verlenging kunnen op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschriften worden ingediend.
*4) De betreffende stukken zijn op verzoek opvraagbaar in het gemeentehuis.
Tegen betaling van kosten worden, voor zover mogelijk, afschriften van
de stukken verstrekt.

Overig nieuws
Donderdag 23 mei: Ondernemersontbijt

De gemeente Zundert is trots op haar ondernemers, daarom organiseren wij
op 23 mei een ondernemersontbijt. Zundertse ondernemers zijn van 08.00 tot
09.30 uur van harte welkom in De Annakapel, Molenstraat 13 in Zundert. Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 20 mei via j.gosens@zundert.nl. Kijk voor
het programma op: www.zundert.nl/ondernemen/ondernemersontbijt/.

Besluit

Locatie

Besluit lozingen buiten
inrichtingen milieubeheer

Eldertstraat 1a, Klein Zundert

Besluit lozingen buiten
inrichtingen milieubeheer

Sectie S, 1281 (Beekzicht 4), Zundert

Zundert is ontwaakt uit haar
winterslaap en bruist weer van
activiteiten. De agrariërs en tuinders
zijn weer van vroeg tot laat in
de weer op hun akkers. De meeste
corsotenten zijn weer in aanbouw.
Activiteiten, volgen elkaar in snel
tempo op. Open atelier, Henriette
Roland Holst Festival, fiets- en wandelevenementen, ZuDoQu, enz.
Maar ook vanuit het gemeentebestuur volop actie. Fietspad van
Nassau tot van Gogh werd geopend. Diverse bouwplannen zijn in
uitvoering, Weidepracht, De Tuinderij, De Groene Kamers. Hiermee
wordt in een welkome uitbreiding van het woningaanbod voorzien.
De facelift van het Van Goghpleintje, de Markt en Molenstraat
wordt steeds zichtbaarder en stemt tot tevredenheid.
Het gemeentehuis ondergaat een grondige renovatie. Het gaat
een paar centen kosten maar het was bittere noodzaak dat onze
ambtenaren, eindelijk, een goede werkomgeving krijgen en dit
voor een lange reeks van jaren. Gelukkig hebben een aantal Zundertse ondernemers het voortouw mogen nemen.
Recent heeft het SPOZ een nieuwe onderwijskundige visie gepresenteerd. De VVD is erg gecharmeerd van de mooie ambities welke
werden verwoord. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst.
Veel aandacht vanuit de gemeente voor de Voormalig Agrarische
Bedrijven. Nu al is er sprake van veel leegstand, de verwachting is
dat dit in de nabije toekomst nog zal toenemen. Een punt van zorg,
waaraan veel aandacht besteedt, moet worden. Tijdens bijeenkomsten
werden veel agrariërs geïnformeerd en gehoord. Om agrariërs te
ondersteunen werd inmiddels een VAB-loket geopend door de
gemeente, waar men terecht kan met vragen.
De komende maanden zullen ook in het teken staan van het
vertrek van onze huidige burgemeester. Als voorzitter van zowel het
College als van de Gemeenteraad heeft zij een belangrijke bijdrage
geleverd aan het Zundert van nu. Aan de ene kant bestuurlijke
rust, aan de andere kant een bruisende gemeente. Hiervoor mijn
oprechte dank.
Floor Vreijsen,
Fractie VVD, https://zundert.vvd.nl/

Eikenprocessierups

De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups preventief. Hier wordt een biologisch bestrijdingsmiddel voor gebruikt. De gemeentelijke eikenbomen worden
in deze actie meegenomen. De bestrijding is vorige week van start gegaan.

Van de Gemeenteraad

Volg de vergaderingen: www.zundert.raadsinformatie.nl

Dinsdag 7 mei openbare vergadering Het Besluit

Gast van de Raad

Verkorte agenda:

Meldingen wet milieubeheer

Rechtsbescherming, zie bij *4

Verwijzingen ter inzage / bezwaar maken

Floor Vreijsen, VVD

• Verordening adviesraad sociaal domein 2019
• Uitvoeringsplan Bestuursopdracht Communicatie Zundert communiceert;
van Achtmaal tot Zundert
• 1e bestuursrapportage 2019
• Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder
Tijd en plaats: De Annakapel, Molenstraat 13 in Zundert. Aanvang
20.00 uur, vanaf 19.45 uur staan de deuren voor u open.
Agenda ter inzage: www.gemeenteraadzundert.nl

Om inwoners van Zundert meer te betrekken bij de gemeentepolitiek, nodigen burgemeester Poppe-de Looff en de leden van
de gemeenteraad belangstellenden uit als Gast van de Raad. De
burgemeester, de griffier en twee raadsleden ontvangen de gasten
voorafgaand aan een raadsvergadering om 18.45 uur in het gemeentehuis. Na een kennismaking volgt een kort gesprek waarin de gasten
worden geïnformeerd over het werk van de gemeenteraad. Ook is er
gelegenheid vragen te stellen.
Aansluitend zijn de Gasten van de Raad welkom om de raadsvergadering bij te wonen op de publieke tribune. Geïnteresseerde inwoners
kunnen zich als Gast van de Raad aanmelden via griffie@zundert.nl
uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.
Contact: De gemeenteraad wordt ondersteund door de raadsgriffie.
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